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Daniel Olbrychski  u nas 

 

7 czerwca naszą szkołę odwiedził Daniel Olbrychski – aktor 

filmowy i teatralny, będący niekwestionowanym królem polskiego 

kina. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się dużo o jego 

zainteresowaniach; dał się poznać jako osoba aktywna i lubiąca 

kontakt ze zwierzętami. Olbrychski odpowiadał na liczne pytania 

uczniów, poprzez które poznaliśmy wiele historii z życia aktora 

oraz tajniki scen akcji kultowych polskich filmów, w których 

występował. Z zainteresowaniem słuchaliśmy o początkach 

kariery i o pierwszych występach, wielu młodych ludzi marzy           

o tym, aby podobna historia rozpoczęła ich biografie.  Aktor 

zainspirował  nas do rozwijania swoich aktorskich umiejętności. 

Zapewnił, że talent to nie wszystko, co składa się na sukces,           

i gdyby nie rozwijał wrodzonych umiejętności czy nie pracował 

ciężko każdego dnia, trudno byłoby mówić o osiągnięciach. To 

ważny przekaz, dla wszystkich, zwłaszcza dla młodzieży, która 

dopiero uczy się, ile trzeba dać w zamian za każdą wygraną. 



Daniel Olbrychski przypomniał 

nam również, jak ważną rolę 

pełnią w społeczeństwie 

humaniści. Zwrócił uwagę na 

to, że liczby nie stworzą całego 

świata. Wszystko, co czyni 

życie takim, jakim jest, są 

emocje, których pobudzaniem   

i wywoływaniem zajmują się 

humaniści. Powinniśmy cały 

czas poznawać nowe rzeczy      

i ich szukać, w książkach,          

w ludziach, w podróżach… 

Wszystko, aby tylko 

bezustannie odkrywać nowe 

rzeczy. 

                                    Maja Kuldanek, Maja Staśkiewicz, kl. 1A 

 



 

DZIEŃ DZIECKA W NASZYM LICEUM        

                

    

                                                                                      Zdj. Julia Grunwald, kl.1A   

Czy my nadal jesteśmy dziećmi ? Co wymyślić młodzieży na dzień 

dziecka w liceum, żeby mogła fajnie się bawić? U nas w szkole 

postawiono na mecz piłki nożnej i zdecydowanie trafiono                    

z pomysłem. Ilość emocji i wrażeń była duża. Każdy kibic z trybun 

odczuwał taki sam pakiet ekscytacji, jak nasi piłkarze i piłkarki. 

Każda klasa grała przeciwko sobie w 10- minutowych 

rozgrywkach, a całe wydarzenie trwało cztery godziny. Dużym 

zdziwieniem był fakt zajęcia pierwszego i drugiego miejsca przez 

klasy humanistyczne (2a i 1a), ponieważ wszyscy wiemy, że 

humaniści to ludzie z głową w książkach, a nie w butach 

sportowych. 

                                                       Karolina Fischbach, kl. 1A 



 

         
zdj. Maja Gałan, kl.1A 

 

      zdj. Julia Grunwald, kl. 1A 

 

Z WIZYTĄ W MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W WARSZAWIE 

        



 

20 maja uczniowie klasy 1A wybrali się do Wilanowa, by zwiedzić 
Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego oraz wziąć udział         

w lekcji nt sztuki baroku. Podczas wycieczki mieli przyjemność 
spacerować po pięknym parku, obserwować zapierające dech       

w piersiach rośliny oraz liczne rzeźby. Tematem przewodnim 

wycieczki był barok. Podczas lekcji „w terenie” uczniowie 

zapoznali się z malarstwem, architekturą i XVII-wieczną 

obyczajowością. W trakcie zwiedzania mieli możliwość zgłębić 
ciekawą historię pałacu oraz zobaczyć zabytkowe pomieszczenia, 

takie jak biblioteka czy sypialnie królewskie. Dowiedzieli się m.in., 

że król Jan III nabył posiadłość w 1677 roku i z jego inspiracji 

powstał tam barokowy pałac, który wznoszono pod kierunkiem 

Augustyna Wincentego Locciego. W skład wilanowskiej rezydencji 

wchodziły wówczas wspaniałe ogrody, folwark z budynkami 

gospodarczymi oraz zwierzyniec. Na przestrzeni lat pałac był 

przebudowywany przez kolejnych właścicieli, powiększano 

również kolekcje sztuki. Upiększane były także zamkowe ogrody, 

które na wszystkich uczestnikach wycieczki zrobiły ogromne 

wrażenie.  



  

Zakończeniem miłego, upalnego i pełnego atrakcji dnia dla 

młodych humanistów była wizyta w pobliskiej lodziarni, gdzie 

wszyscy ze smakiem chłodzili się pysznymi lodami.  

Zuzanna Sakowska i Karolina Fischbach, kl. 1A  

 



Safari ZOO 

 
8 czerwca klasy 1d i 3cp wybrały się na wycieczkę do Safari 
ZOO pod Łodzią, aby obserwować zwyczaje dzikich 
zwierząt. Pogoda dopisała, wszyscy bawili się świetnie. 
Podziwialiśmy białe lwy i tygrysy - gatunki zagrożone 
wyginięciem w środowisku naturalnym. 



 

 



Uczniowie klas 3cp, 2c i 1d wybrali się na wycieczkę integracyjną 

do Lublina pod opieką nauczycieli: pani prof. Moniki Zamolskiej, 

ks. Rafała Główczyńskiego i pana prof. Roberta Nadolnego. 

Wycieczka rozpoczęła się wyjazdem spod budynku szkoły o 

godzinie 7.30.  

Pierwszą atrakcją, która czekała na uczniów, były gry integracyjne, 

takie jak paintball laserowy i skakanie w workach. Podczas gier 

integracyjnych uczniowie wykazali się sprytem, dobrą 

umiejętnością pracy w grupie i zwinnością. Pobyt tam zakończył 

się wspólnym ogniskiem razem z organizatorami tego obiektu. 

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie starego miasta w 

Lublinie za pomocą gry terenowej. Uczniowie zostali podzieleni na 

trzy drużyny, którym przewodzili opiekunowie. Każda z drużyn 

musiała orientować się za pomocą mapy. Zwycięska okazała się 

grupa pani prof. Zamolskiej. Po udanej grze terenowej uczniowie 

mieli godzinę czasu wolnego przed powrotem do Piastowa. 

Wycieczka skończyła się bezpiecznym powrotem zadowolonych 

uczniów pod budynek szkoły około godziny dziewiętnastej. 

                                                                   Jakub Świercz, kl. 2C 

 



 

             ognisko 

  

 



  

                  5-dniowa wycieczka kl. 2a do Wrocławia! 

Przez ten czas mieliśmy okazję 

zobaczyć multimedialny pokaz 

fontann, poszukać wrocławskich 

krasnali, zwiedzić Ostrów Tumski, 

obejrzeć panoramę Wrocławia z 

wieży Matematycznej Uniwersytetu 

Wrocławskiego i zobaczyć słynną 

panoramę Racławicką. 

Czym był by pobyt we Wrocławiu bez 

zwiedzania Zoo i Afrykarium! Oprócz 

tego, zawitaliśmy do Wałbrzycha, aby 

zwiedzić Zamek Książ. Mogliśmy 

również przepłynąć się statkiem po 

Odrze i zobaczyć projekcję obrazów 

Van Gogha      na wielkich ekranach. Zwieńczeniem wycieczki 

były wieczorne spacery po wrocławskim rynku. 

Tydzień był dość intensywny i pełen wrażeń . 



 

Wycieczka szkolna klasy 1b i 2 - SURVIVAL – SZKOŁA 
PRZETRWANIA na Zakręcie.  

27 czerwca 2022 roku o godzinie 7:50 spotkaliśmy się pod szkołą. 

Niestety, autokar nie dojechał na czas, więc wyjechaliśmy z 50 -

minutowym opóźnieniem, co jednak nie wpłynęło na nasze dobre 

humory.  Podróż upłynęła nam szybko. Na miejscu przywitało nas 

trzech żołnierzy, którzy opowiedzieli nam o tym, co będziemy tego 

dnia robić. Zaczęliśmy od wojskowej rozgrzewki. Następnie 

podzieliliśmy się na klasy i rozpoczęliśmy gry sprawnościowe, 

które zapoczątkował wojskowy tor przeszkód. Rywalizacja była 

ogromna, a zabawa przednia. W dalszej części poszliśmy do lasu 

na zbieranie kłód. Tam nauczyliśmy się również, jak pociąć 
drzewo, nie posiadając żadnych narzędzi. Kolejną konkurencją 

była gra we flagi pomiędzy dwoma klasami. Gra była bardzo 

energiczna i ekscytująca. Zdecydowanie to ona spotkała się             

z najlepszym odzewem. Następnym zadaniem było rozpalenie 

ogniska za pomocą krzesiwa. Okazało się ono trudne, gdyż było 

wilgotno, ale  niektórym osobom się to udało. Kolejnym 

wyzwaniem było budowanie szałasu z przedmiotów, które 

mogliśmy znaleźć w lesie. Do tego zadania wykorzystaliśmy 



również kłodę, którą wcześniej udało nam się złamać. Była to 

świetna lekcja, jak poradzić sobie w trudnej sytuacji, w której nie 

mamy dachu nad głową, ale mamy dwie ręce i las, który okazuje 

się skarbnicą materiałów budowlanych. Następnie, po  zjedzeniu 

kiełbasek strzelaliśmy z łuku i replik karabinów AKS-74U oraz m4 

wersja krótka. To zadanie również bardzo nam się spodobało. 

Zakończyło ono naszą survivalovą wyprawę. Wróciliśmy do domu 

zmęczeni, ale zachwyceni.  

                                                                 Rafał Gajowiak, kl.1B 

 

 
 



 

    

 

  
 



 

 



Rowery, projekty i sery..., czyli szkolna wycieczka do 

Królestwa Niderlandów 
 

Podróż do Holandii, będącą zwieńczeniem ciężkiej pracy 
uczniów naszego liceum w projekcie Erasmus+, można 
zawrzeć w krótkich słowach: początek - niepewność i stres 
pomieszane z nieśmiałą ekscytacją, następnie - rozbudzenie 
zachwytu i ciekawości nad nowym, wspaniałym miejscem, 
zaś zakończenie to poczucie niedosytu, gdyż - jak to mówią - 
wszystko dobre, co się dobrze kończy i należało w końcu 
wrócić do domu.  

W Liceum im. Adama 

Mickiewicza od dwóch lat trwa 

międzynarodowy projekt, pod 

nazwą “Erasmus+: Ecosystems 

of Open Science Schooling”, 

którego głównym celem – jak 

sama nazwa wskazuje – jest 

otwarcie się na instytucje, 

organizacje, przyjaciół, rodzinę 

oraz wszelkie inne grupy ludzi, 

które w jakiś sposób mogą 

ułatwić lub przyspieszyć naukę 

przedmiotów ścisłych oraz 

zachęcić do ich studiowania, 

poprzez pokazanie i 

wytłumaczenie uczniowi świata bez użycia szkolnej ławki, sali 

lekcyjnej i podręczników. Na zakończenie tychże działań na 

najbardziej zaangażowane osoby czekała niezwykła nagroda w 

postaci pięciodniowego wyjazdu do Królestwa Niderlandów 

(znanego również jako Holandia). 

W poniedziałek, 30 maja, o godzinie 4:00 nad ranem, podróżni 

znajdujący się na warszawskim lotnisku Chopina mieli okazję 

zaobserwować, jak ośmioro uczniów wraz z dwoma 



nauczycielkami – panią Katarzyną Dobrzyńską oraz panią 

Katarzyną Sperkowską – gromadzi się w zatłoczonej hali odlotów, 

aby następnie – około 6:00 – wystartować. I tak zaczęła się nasza 

podróż.  
Pobyt w tym zachodnioeuropejskim państwie obfitował                       

w wydarzenia, z pewnością nikt się nie nudził. Początek tygodnia, 

to jest – środa i czwartek – składał się głównie z pracy projektowej 

na Wittenborg University of Applied Sciences, polegającej na 

omawianiu z zagranicznymi partnerami naszych doświadczeń         

z przebiegu dotychczasowych aktywności związanych                        

z Erasmusem. Wszystkie rozmowy prowadzone były pod okiem 

koordynatorów z Holandii i Finlandii i, mimo że może to brzmieć 
nieco nudno lub „sztywno”, to jednak fascynująca okazała się 

możliwość bezpośredniego zetknięcia się i zaprzyjaźnienia               

z przedstawicielami Rumunii i Litwy. 



W kolejnych dniach znalazło się trochę czasu na zwiedzanie.         

W środę rano z okazji Dnia Dziecka udaliśmy się do CODA 

museum, będącego swego rodzaju ośrodkiem naukowo-

techniczno-badawczym połączonym z przepiękną biblioteką 

publiczną, gdzie wzięliśmy udział w dwóch niezwykle 

interesujących warsztatach – jedne dotyczyły budowania                    

i programowania robotów, zaś drugie – realizowania 

przestrzennych projektów przy użyciu drukarki i długopisów 3D. 

Sądzę, że każdy mógł w ten sposób spróbować czegoś nowego     

i wyszedł z tego budynku bardzo zadowolony.  

Czwartek był dniem, 

w którym na 

początku 

pojechaliśmy na 

uniwersytet, aby 

obejrzeć filmiki 

podsumowujące 

naszą pracę 

podczas wyjazdu, 

zaś później 

dostaliśmy parę 

godzin wolnego, podczas których mogliśmy zachwycić się 

wspaniałą, ceglaną architekturą Apeldoorn oraz odwiedzić 
znajdujące się tam sklepy i parki. Zwieńczeniem czwartkowych 

aktywności był wspólny obiad we włoskiej restauracji „Pibia”.  

Ostatni dzień również nie pozostawał dłużny poprzedniemu, 

ponieważ już z samego rana wymeldowaliśmy się z naszego 

ośrodka i pojechaliśmy do Amsterdamu. W tym poprzecinanym 

kanałami mieście, w którym człowiek niemalże bez przerwy lękał 

się o swoje życie z powodu nieustannej powodzi rowerzystów 

jadących we wszystkich możliwych kierunkach, popłynęliśmy 

łodzią turystyczną, aby móc zobaczyć miasto z perspektywy 



wodnych ulic. Przeprawa była niesamowicie interesująca, gdyż 
oprócz  budynków, poznaliśmy trochę sam naród oraz namiastkę 

jego historii. Jednym z ciekawych faktów, który zapadł mi                  

w pamięci było to, że – według statystyk – Holendrzy 

przeprowadzają się średnio co osiem lat i jest to tak głęboko 

zakorzenione w ich stylu życia, że zaczęli nawet budować domy, 

które są lekko pochylone do przodu, aby meble, wciągane na górę, 

na specjalnych belkach (będących nieodłączną częścią ich formy) 

nie obijały się o ściany.  

Po zakończeniu wodnej wycieczki przydzielono nam cztery 

godziny do własnej dyspozycji, podczas których uczniowie 

naszego liceum podzielili się na dwie grupy. Jedna skierowała się 

do Rijksmuseum (muzeum narodowego), gdzie mogła podziwiać 
oryginalne dzieła Rembrandta i Vermeera, oraz zwiedziła to 

piękne miasto, kupując pamiątki i zachwycając się jego 

architekturą. Druga zaś grupa udała się na wystawę Body Worlds, 

gdzie mogła dokładnie zgłębić anatomię człowieka, ukazaną na 

prawdziwych, spreparowanych ciałach ludzkich. Zarówno                

w jednej, jak i w drugiej, część osób się odłączyła, aby zobaczyć 
obiekty takie, jak bazylika św. Mikołaja czy skosztować 
holenderskich specjałów. Jednak mimo że z początku wydawało 

się, iż czasu mamy sporo, minął on w mgnieniu oka i zanim się 

obejrzeliśmy, trzeba było wsiadać do autokaru i jechać na lotnisko. 

Z powodu strajków holenderskich pracowników portów lotniczych 

staliśmy w niemiłosiernie długich kolejkach, jednak i tym razem, 

pomimo napotkanych przeciwności, podróż przebiegła gładko         

i około godziny 23:00 byliśmy w Warszawie.  

Wycieczki, takie jak ta, dzięki którym mamy okazję poznać 
wspaniałych ludzi z całego świata, przełamać swoje bariery 

językowe, zetknąć się z inną kulturą oraz zasmakować życia 

akademickiego, naprawdę otwierają oczy na nowe możliwości          

i głowę na odważne pomysły. Projekt Erasmus+, w którym 



wzięliśmy udział, z pewnością nie będzie naszym ostatnim i przy 

najbliższej okazji ponownie wyruszymy w ten (nie)wielki świat. 

                                                              Zofia Krawczyk, kl.2C 

 

Amsterdam 

 



W Londynie 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W naszej szkole dzielimy się wiedzą. Uczennica Marlena 

Seddik z klasy 1d jest hodowcą pająków - ptaszników. 

Przygotowała lekcję pokazową dla naszych przyszłych biologów, 

pogłębiając ich wiedzę i dzieląc się pasją. Wspaniale jest 

podziwiać młodych hobbystów ☺ 

 



 

 



                Teatralnie 

 

 

 



 

Dramaty Szekspira - klasy 1A i 1B 

 



 

Dając serce  

 

 



    W Goethe-Institut 
 

 

 

 


